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55107303: สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
ค าส าคญั: การสร้างหวัโขนในรัชกาลท่ี 9 

ทนงศกัด์ิ  กล่ินธรรม: ศิลปะการสร้างหวัโขนยุครัตนโกสินทร์ ในรัชกาลท่ี 9. อาจารย์
ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั  สายสิงห์. 123 หนา้. 

การวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบตลอดจนกรรมวิธีการสร้างงานหัวโขนใน
อดีตจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 9 หัวโขนในปัจจุบนัน้ีมีรูปแบบและกรรมวิธีท่ีสืบทอดกนัมา โดยมีช่าง
หลายกลุ่ม ดงัน้ี 

1.  กลุ่มช่างครูตาบทิพย ์ แกว้ดวงใหญ่ 
2.  กลุ่มช่างอาจารยว์รวนิยั  หิรัญมาศ 
3.  กลุ่มช่างโรงเรียนช่างฝีมือในวงั (ชาย) 
จากกลุ่มช่างท่ีกล่าวมาน้ีเป็นกลุ่มช่างท่ีมีแนวทางการสร้างหัวโขนท่ีมีรูปแบบและ

กรรมวิธีการสร้างงานหัวโขนแบบโบราณ และยงัคงมีอตัลกัษณ์เป็นของตนเอง โดยศึกษาไดจ้าก
ทรงใบหนา้ การติดลวดลายกระจงั ลกัษณะการเขียนสีบนใบหนา้และทรงยอดมงกุฎ โดยช่างแต่ละ
กลุ่มนั้นมีรูปแบบเป็นของตนเอง ถึงแมว้า่ช่างแต่ละกลุ่มท่ีกล่าวมานั้น จะยึดรูปแบบตามโบราณก็
ตาม อีกทั้งดา้นกรรมวธีิการสร้างหวัโขนยงัคงรักษาขั้นตอนและกรรมวิธีการสร้างท่ีไดรั้บความรู้มา
จากครูบาอาจารยใ์นอดีต แต่เน่ืองด้วยวสัดุท่ีใช้สร้างบางอย่างขาดหายไป ช่างท าหัวโขนจึงตอ้ง
ปรับเปล่ียนเพื่อสะดวกต่อการสร้างหวัโขนในปัจจุบนั 

จากบริบทท่ีแตกต่างกนัของช่างแต่ละกลุ่มท่ีมีแนวคิดการสร้างหวัโขนเป็นของตนเอง 
ตลอดจนมีการสร้างท่ีตอ้งปรับเปล่ียนให้ทนัต่อสภาพสังคมไทยท่ีเปล่ียนไปจากอดีต พร้อมทั้งยงั
สามารถสร้างหวัโขนตามจารีตประเพณีและสร้างหวัโขนเชิงพาณิชยค์วบคู่กนั อนัเป็นหลกัฐานถึง
การสร้างหวัโขนในสมยัรัชกาลท่ี 9 วา่รูปแบบกรรมวิธีการสร้างใดบา้งท่ีมีการปรับเปล่ียน เพื่อเป็น
ประโยชน์ใหก้บัผูท่ี้สนใจดา้นงานช่างหวัโขนต่อไปในอนาคต 
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55107303: MAJOR ART HISTORY 
KEYWORD: CRAFTING KHON MASKS IN THE REIGN OF KING RAMA IX 
 THANONGSAK  KLINTHAM: CRAFTING KHON MASKS IN THE REIGN 
OF KING RAMA IX OF THE RATTANAKOSIN ERA. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: 
PROF.SAKCHAI SAISINGHA, Ph.D. 123 pp. 

This thesis studied the styles and crafting of Khon masks from earliest records until 
the reign of King Rama IX. Khon masks styles and craftsmanship have been inherited by groups 
led by  

(a) Taapthip  Keawdaungyai,  
(b) Worawinai  Hirunyamat and  
(c) The Royal Craftsmanship School (man). 
These three groups have been kept alive Thai traditional concepts of Khon mask 

craftsmanship with unique styles. The concepts can be seen in varying face styles; ways of 
decorating the Kajank; face painting styles and tiaras. However, they have been inherited 
techniques learnt from their teacher in the past. Some materials for making Khon masks have 
been lost or become rare. So that present craftsmen substitute newer materials for the lost and rare 
ones for convenience in crafting new masks. 

The different contexts of craftsmen groups which keep continued their making 
concepts and processes; they adjust themselves timely to the changing of Thai society. They can 
create both Khon masks as traditional styles and commercial styles. It is an evidence of Khon 
masks making process in the reign of King Rama IX that, which styles and which making process 
are changed. The research is useful for any person who interested in Khon masks making process 
in future. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยการไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากบุคคล
หลายฝ่าย ซ่ึงขอขอบพระคุณอยา่งสูง คือ 

ศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั  สายสิงห์ และรองศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ์ติงสัญชลี อาจารยผ์ู ้
ควบคุมการค้นควา้อิสระน้ีท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการ
คน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 

ขอขอบคุณคณาจารย ์ภาควชิาประศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้ 
 ขอบคุณอยา่งยิง่คุณวมิลมาศ  กล่ินธรรมและครอบครัว ท่ีใหก้ าลงัใจตลอดมา 
 ขอขอบคุณ ครูตาบทิพย ์แกว้ดวงใหญ่ คุณยุทธนาวรากร แสงอร่าม เจา้หน้าท่ีภณัฑ-
รักษ์ประจ าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ ท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลและค าแนะน า ตลอดจน
โรงเรียนช่างฝีมือในวงั (ชาย) ฝ่ายธุรการ และขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ คณะโบราณคดี และ
คุณพนิดา โถทอง ตลอดจนคุณกฤษณี  เม่งอ าพนั อาจารยว์รวินยั หิรัญมาศ รวมทั้งท่านอ่ืนๆ ท่ีมิได้
เอ่ยนามในท่ีน้ีท่ีมีส่วนช่วยเหลือในการศึกษา การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมาตลอดจนส าเร็จลุล่วงไปได ้
จึงขอขอบคุณท่านทั้งหลายอีกคร้ังหน่ึง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




